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OBNOVA                   STRIECH

0902 685 259
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bez odstránenia krytiny
eternitových a plechových

info@uni-dach.sk   www.uni-dach.sk
055/674 90  74 po 18 00 hod.

NOVÉ VZORY
LEPENIEK
ICOPAL 3D

VILLAS
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Oprava zatekajúcich a poškodených
striech - fasád

Čistenie striech a fasád
od rias a machu
Oprava a montáž žľabov, komínov
Práce vo výškach všetkého druhu
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PRESOVSKO
SABINOVSKO

Monika Janovčíková     0905 719 145

Distribúcia:
distribucia.po@regionpress.sk 
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Bzenov, Demjata, 
Fričovce, Chmeľov, Kapušany, Ken-
dice, Kokošovce, Ľubotice, Pušovce, 
Sedlice, Prešov, Veľký Šariš, Ďačov, 
Drienica, Jakubovany, Sabinov, Lipa-
ny, Brezovica, Kameniaca, Pečovská 
Nová Ves, Šarišské Michaľany   

nepárny týždeň: Drienov, Drienov-
ská Nová Ves, Dulova Ves, Fintice, 
Haniska, Hermanovce, Chminianska 
Nová Ves, Lada, Lemešany, Ličar-
tovce, Malý Šariš, Petrovany, Ruská 
Nová Ves, Sedlice, Široké, Tulčík, Víťaz, 
Vyšná Šebastová, Župčany, Prešov, 
Sabinov, Krivany, Ražňany, Šarišské 
Dravce, Rožkovany, Šarišské Sokolov-
ce, Torysa a Dubovica, Nižný Slavkov  

presovsko@regionpress.sk

Redakcia: Budovateľská 50 
PREŠOV

Sabinov

Prešov

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

AKCIA 290€všetky dvere
SKLADOM

v ponuke aj
hladké dvere

a odtieň Wenge

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40 Sídlisko Sekčov (smer Šalgovník) Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A, Otvorené: Po-Pia: 8-17
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK
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8PIESKOVANIE   LAKOVANIE

KAROSÁRSKE A MECHANICKÉ PRÁCE

0940 868 334
www.autoprofitmb.skAUTOPROFIT s.r.o.
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v HOTOVOSTI0949 854 569
Kúpim GARÁŽ | Kúpim BYT
 v Prešove

Diktát zloby

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Diktát, okrem toho, ktorý si pamätá-
me zo školy, je predriekanie tvrdení, 
ktoré má niekto prijať za svoje mysle-
nie, vnútenie niečoho niekomu.

Už dlhšie podliehame na Slovensku 
atmosfére diktátu. Nie, tentoraz naozaj 
nechám politikov s ich politikami, často 
aj zvrátenými, bokom. Mám na mysli 
diktát tých, ktorí nedopustia, že niečo 
môže byť aj inak, ako sú oni presvedčení. 
Zlobný, agresívny diktát. Nepriateľský až 
nenávistný, dokonca aj v prostredí rodín.

Vyhýbam sa diktátorom. Takýmto 
diktátorom. Nemám chuť argumentovať 
a už vôbec nie hádať sa s nimi. Argumen-
ty na nich neplatia a hádkami si akurát 
človek robí zo života každodenný hnus. 
Keby aspoň „ja si myslím, že“, ale nie – 
čoraz častejšie z ich strany zaznieva - „nie 
je to tak, je to takto“. A basta, koniec. Žiad-
na diskusia, iba vyhlásenie, zlostné o to 
viac, o čo menej je druhými akceptované. 
Diktátori sú vlastne smiešni a určite aj na 
poľutovanie. A hlavne, svojou verbálnou 
vojnou za svoje videnie sveta, jeho pravi-
diel, respektíve sveta bez pravidiel, lebo 
tie „obmedzujú“, sa prezentujú sami ako 
obmedzení. Dokonale obmedzení.

Nerád komunikujem s obmedzený-
mi, lebo mi nič nedávajú, iba ma oberajú 

– o čas, náladu a často aj ilúzie. A vlastne, 
ja si diskusiu nepredstavujem ako diktát. 
Ani vlastnému psovi neprikazujem, ja 
mu proste hovorím. Tak isto mu nič neza-
kazujem, ja ho iba odhováram, ako ho od 
niečoho odhovoriť treba.

Prestali sme sa rozprávať, mať radi, 
pekné chvíle spomedzi nás vytratila ne-
návisť iba pre to, že neprijímame diktát. 
A preto, že diktujeme. Je to takto a inak 
nie! Ja nikde nikdy nebudem robit toto, 
lebo JA!

Nechali sme si zničiť medziľudské 
vzťahy, často sme k tomu aj prispeli, lebo 
my máme svoje JA a nič iné na svete ne-
existuje. Páchame zločin na ľudskosti a 
ešte sme na to hrdí.

Nie, to je cesta do pekla. Dá sa jej 
však vyhnúť, ak sa vyhneme tým, ktorí 
sa po nej vybrali. Ak ich vytlačíme z na-
šich životov, nech si diktujú sami sebe 
čo len chcú. Život v nenávisti 
sa často končí nenávisťou 
voči sebe samému. A to je 
začiatok umierania. Cinto-
rín človečenstva.

Nech sa vám darí 
uhýbať z tejto cesty 
pútnikov – diktáto-
rov!
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17. júla 1989  
Miloš Jakeš predniesol v plzeňskom kultúrnom dome Červený Hrádek 
svoj legendárny prejav odsudzujúci požiadavky demokratizácie

Výročia a udalosti

Či už sa v tomto roku chystáte stráviť 
dovolenku v  zahraničí alebo zostať 
na Slovensku a objavovať jeho krásy, 
v každom prípade máte zrejme naplá-
nované dni, kedy chcete jednoducho 
„vypnúť,“ zmeniť prostredie a  od-
dýchnuť si od bežného zhonu a kaž-
dodenných povinností. 

Máme pre vás 3 tipy, ako môžete vy-
užiť tieto dni naozaj naplno a odniesť si 
z nich to najlepšie.
Dovoľte samým sebe oddychovať. 
Chce to od nás aj samotný Boh. 

Nemali by sme zabúdať, že prvým 
dňom, ktorý dal podľa príbehu Stvore-
nia Boh človeku zažiť, bola práve nedeľa. 
Aj preto je v niektorých kalendároch až 
doposiaľ práve ona prvým dňom v týžd-
ni. Nemusíte sa teda cítiť previnilo, keď 
oddychujete. Ani sa zamestnávať zbytoč-
nými starosťami. Namiesto toho sa rad-
šej úplne vedome ponorte do oddychu, s 
vďačnosťou spočiňte v Božej prítomnosti 
a  vychutnávajte si dobrá a  krásy, ktoré 
pre vás Boh stvoril ako dar. 
Venujte sa činnostiam, ktoré občer-
stvujú a oživujú vašu dušu. 

Dovolenka či prázdniny nemajú byť 
o  prázdnote, ani nemajú byť „zátkou,“ 
ktorá len na krátky čas zadrží všetky 
vaše povinnosti a po návrate ich na vás 
opäť všetky vypustí. Práve naopak, voľ-
no má byť niečím ako napr. hora – kto-

rá vám po výstupe umožní pozrieť sa 
na bežné veci s odstupom, z nadhľadu, 
a nanovo v nich nájsť zabudnutý zmysel 
a krásu. Venujte sa preto počas svojej do-
volenky činnostiam, ktoré máte naozaj 
radi a ktoré umožnia vašej duši uvoľniť 
sa, a nanovo a zhlboka sa nadýchnuť. 
Neberte si voľno od konania dobra. 

Dovolenka nie je výhovorkou pre naše 
neresti ani  pre zbytočnú sústredenosť 
na samých seba. Nehodnoťte kvalitu 
svojich prázdninových zážitkov výškou 
utratenej sumy, množstvom zakúpených 
darčekov, alebo vydarenosťou fotiek. 
Ak chcete byť v  závere dovolenky nao-
zaj spokojní, aktívne venujte svoj čas aj 
druhým – a  možno práve tým, ktorí sú 
na tom horšie ako vy. Napríklad niekam 
pozvite osamelého priateľa či známe-
ho. Prekvapte seniora vo svojom okolí 
pohľadnicou. Alebo sa zrieknite jednej 
zmrzliny či suveníru, a urobte radosť nie-
komu, kto potrebuje pomoc. 
www.acnslovensko.sk. 

Tri tipy, ako zmysluplnejšie tráviť 
prázdninové dni

» Zdroj: ACN
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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PEKNÁ STRECHA
OPRAVY
VÝMENA
NÁTERY 
STRIECH

lacno a kvalitne
tel.: 0908 842 631
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U nás si nemusíte 
vyberať medzi

od pondelka 19. 7.

349
500 g

(1 kg = 6,98)

balenie

• v celku

499

-23%
cena za 1 kg

089

-25%

(100 g = 0,45)

200 g

069

Supercena

(100 g = 0,63)

110 g

075

-40%

(1 l = 0,38)

2 l

039

Supercena

(1 l = 0,71)

0,55 l

•  výčapné svetlé pivo • rôzne druhy

089

Supercena

(100 g = 0,74)

120 g

039

Supercena

(1 l = 0,26)

1,5 l

• jemne perlivá
• v ponuke aj Mattoni minerálna 

voda cit�ón 1,5 l za 0,49 €

• údená/
neúdená

• rôzne druhy
• v ponuke aj Rio Mare Tuniak,

rôzne druhy 160 g za 1,99 €
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039

Supercena

(100 g = 0,78)

50 g

099

-28%

(1 kg = 2,48)

400 g

039

Supercena

(100 g = 0,21)

190 g

069

Supercena

(1 kg = 2,76)

250 g

339
4 x 0,5 l

(1 l = 1,70)

2 l

199
Supercena

(100 g = 1,24)

160 g

039

-43%

(100 g = 0,20)

200 g

119
Supercena

15 kusov

• svetlý ležiak

• zmes na špagety
• rôzne druhy

• rôzne druhy
• v ponuke aj Rio Mare Tuniak,

rôzne druhy 160 g za 1,99 €

• rôzne druhy

• rôzne druhy

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682. 

»Hľadám partnerku do 38r 
na pekný vzťah a lásku. 
0911562156

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera PO medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP PO 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, PO zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        
02 AUTO-MOTO / iné 
03 BYTY / predaj 
04 BYTY / prenájom 
05 DOMY / predaj   
06 POZEMKY / predaj 
07 REALITY / iné       
08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    
10 ZÁHRADA A ZVERINEC    
11 HOBBY A ŠPORT   
12 DEŤOM    
13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    
15 HĽADÁM PRÁCU    
16 ZOZNAMKA    

-0
0

25

25

12 99
-0
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0EURODIAG PREŠOV,  

obj. tel.: 0907 922 021

Obhliadka zdarma
Kvalitne za prijateľné ceny

57
-0

50
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Ponuka
práce

Pre viac info: 0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o. 78

12
10

01
2-

28

Príjmeme 
 operátorov 

 do automobil. výroby na TPP 
v Malom Šariši. Práca na zmeny.

Mzda od 690€/brutto 
+ odmeny a príplatky.

Stravné lístky 4,20€/kus/deň. 
email: presov@mahax.sk

34
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Reálna  záruka

12 rokov

OBNOVA STRIECH

0949 765 613

OBNOVA
ETERNITOVÝCH /AJ VLNITÝCH/ A PLECHOVÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
OBHLIADKA ZDARMA

OBNOVA
ETERNITOVÝCH /AJ VLNITÝCH/ A PLECHOVÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
OBHLIADKA ZDARMA

LETNÁ AKCIA
LETNÁ AKCIA

ZATEPĽOVANIE 
PODKROVIA

 FÚKANÁ CELULÓZA
 MONTÁŽ SADROKARTÓNOV

+48602521334

STRIEKANÁ 
PUR PENA

0951 636 225 99
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Prešove

0948 219 522 • radovan.gubany@guarding.sk

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď. POS nutný.

ZDRAVOTNÉ MASÁŽE 
V POHODLÍ VÁŠHO 
DOMOVA

Masáž podľa potreby
Chiropraxia
Diagnostika pohybového aparátu 
Konzultácia zdravotného stavu 
k odstráneniu príčin

0903 880 711

Mail.: medondaniel@gmail.com

85
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1

Príjmeme 
na prácu v SR

PLAT: 7,00€/hod. 

85
-0
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5

ZATEPĽOVAČOV 
MURÁROV

tel.: 0917 393 957

ZARIADENIE PRE SENIOROV

Prijímame nových klientov

n.o.

61
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19. júla 1903
skončila sa prvá Tour de France, víťazom 
sa stal Maurice Garin

Výročia a udalosti
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RÁMOVÉ ZASKLENIE

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY DREVO - HLINÍK - OCEĽ
SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

24
rokov

PROMONT GLASS s.r.o.

0918 623 064OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk      www.promontglass.sk

Promont Glass sro

57
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TT
16

- stavby domov na kľúč
- bytové jadrá
- sadrokartonárske práce
- maliarske práce
- obklady a dlažby
- vnútorné omietky
- montáž plastových okien a dverí

VIZUALIZÁCIE

INTERIÉROV

Ponuka
práce

Pre viac info: 0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o. 78

12
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Príjmeme 
 operátorov 

 na sústruh a frézu na TPP 
v Malom Šariši. Práca na 3 zmeny.

Mzda od 690€/brutto 
+ odmeny a príplatky.

Stravné lístky 4,20€/kus/deň. 
email: presov@mahax.sk

61
_0
14
4

PRÁCA v ČR 

PRÁCA v DE 

PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  

1/ Zdravotná sestra s nemeckým uznaním 
vzdelania Anerkennung/ Urkunde - ubytovanie, stravovanie, doprava zdarma

2/ Zvárač MAG, zámočník, Drážďany/ Dortmund
- práca v hale, ubytovanie zabezpečené

85
_0
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UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené

CALL CENTRUM:   0915 971 823

VHODNÉ 
PRE MUŽOV,  
ŽENY aj PÁRY

Kontakt: 0917650018
nemecko@modd.sk
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PREPICHY
        POD CESTY

V nedávnom článku som písal, že 
učitelia strácajú záujem učiť. Jeden 
z dôvodov boli aj platy, ktoré nemo-
tivujú kvalitných a perspektívnych 
pedagógov. 

To sa prejavuje na citeľnom nedo-
statku učiteľov niektorých aprobácií vo 
viacerých regiónoch. Spravidla ide o 
jazykárov, informatikov, matematikov, 
fyzikov, teda o učiteľov predmetov, kto-
ré majú žiakov motivovať k štúdiu ne-
dostatkových informačno-technických 
povolaní.  Neadekvátny plat učiteľov 
spôsobí buď to, že sa nenájde kvalitný 
učiteľ, alebo že sa predmet bude učiť ne-
odborne, čo nie je cestou k potrebnému 
zlepšovaniu kvality vzdelávania.

Zvyšovanie platov sa občas realizu-
je, no zväčša ide o symbolické percentá, 
čím sa  kompenzuje neustále zvyšovanie 
cien. Ráznejšie zdvihnutie platov je síce 
pre politikov nepopulárnym krokom, no 
isto by pomohlo situácii, ktorá sa kaž-
dým rokom zhoršuje. Nedostatok učite-
ľov závažným spôsobom poškodí celú 
spoločnosť, nech si akokoľvek laická ve-
rejnosť myslí, že zarábame tisíce, máme 
prázdniny a o druhej bežíme domov. 
Táto téma už nie je iba o učiteľoch, ale aj 
o celej generácii. Len si spomeňte na to, 

ako ste sa riaditeľovi oprávnene sťažova-
li na učiteľa. A on ho bránil odušu. Isto aj 
z dôvodu, že lepšieho by neprilákal. 

V súčasnosti ministerstvo školstva 
pripravuje plány na zlepšenie vzdeláva-
nia: skupinové vyučovanie, zlučovanie 
ročníkov, zavedenie inklúzie, odstráne-
nie memorovania a pod. Keď si povedia, 
že to majú hotové, jednoducho to zavedú 
a školy nech si poradia, ako chcú. Popri 
tom sa lejú milióny do vecí, ktoré nie sú 
prvoradé.

Takto sa náprava školstva nerobí. 
Potrebná je finančná motivácia učite-
ľa. Potom okamžitý zásah do prípravy 
budúcich pedagógov, do prijímania 
študentov učiteľstva a kvalitné inštruk-
cie od kvalitných odborníkov pre sú-
časných učiteľov. A k tomu všetkému 
špičkovú odbornú metodiku a systém 
fungovania škôl.

Nemôže sa stať, že sa nastolí nový 
spôsob vyučovania bez súvislostí s 
tými, čo budú vykonávateľmi zmien - 
pedagógmi. A keďže si politici chcú pri-
písať politické body za „reformu“, som 
presvedčený, že svoje výplody jednodu-
cho hodia do aktuálneho stavu škôl.

Meníme vám školstvo bez vás   

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ
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Pomocné práce 
v sadoch.
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Obľúbená brigáda. Priemerný denný zárobok          
je 45 €/deň a viac. Celkovo si tak môžete 
zarobiť 1.170 € / mesiac a viac. Výplata          
v hotovosti, zálohy každý týždeň. Pracuje sa         
na úkol. Ubytovanie a cestovné zdarma. Poskytu-
jeme diéty. Nástupy od 22.7. alebo dohodou. 
Práca nie je ťažká, ale hľadáme prednostne ľudí 
zvyknutých na fyzickú prácu. Pomôžeme vám 
zabezpečiť aj hladký a bezpečný návrat domov.
Každý, kto s nami chodí, vie, že držíme sľuby.

Viac na 0948 719 530 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees.

Ponuka
práce

Pre viac info: 0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o. 78
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Príjmeme 
 skladníkov 

do automobil. výroby 
na TPP v Malom Šariši. 

Práca na 3 zmeny.

Mzda od 872€ + odmeny. 
Stravné lístky 4,20€/kus/deň. 

email: presov@mahax.sk
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presovsko.sk
18. júla 2009  
na hudobnom festivale Pohoda v Trenčíne spadol počas búrky 
hlavný stan – 1 mŕtvy a viac ako 50 ľudí bolo zranených

Výročia a udalosti

Keď ľudia dúfajú v  lepšiu budúcnosť 
hovoríme o  nádeji. Veriaci definujú 
nádej ako túžbu po šťastí, ktorú nám 
Boh vložil do srdca. 

Má nás  inšpirovať a  ochraňovať od 
opustenosti, a  malomyseľnosti. Niekto 
hovorí, že nádej je darom pre optimistov. 
Myslím si, že nádej môže byť aj prejavom 
viery. Ak verím iba sebe tak dávam náde-
ji svoje vlastné limity. Nádej však nemá 
hranice, ak sa otvoríme Bohu.

Stretol som nedávno muža. Vyža-
roval pokoj a nádej. Rozprával, že chodí 
po krajine, stretáva sa s ľuďmi a pokúša 
sa v  nich zapaľovať nádej. Nehrá sa na 
mesiáša, zatiaľ je skôr v  pozícii Dávida. 
Má proti sebe Goliáša zla, pochybností, 
lží, intríg, pretvárok, zlodejstva, pasivity 
a hlúposti. On sa nevzdáva. Verí v zmenu 
k lepšiemu a každý deň sa učí. Poznáva 
problémy obyčajných ľudí a snaží sa ich 
premeniť na príležitosti. Vie, že je to zme-
na obrovského a  zotrvačného kolosu. 
Buď trpezlivý, povedal mi. Dal mi nádej 
a uveril som mu. Niekedy sa mi zdá, že 
žijeme vo svete, kde nikto neverí nikomu 
a  ničomu. Hovoríme, že čas sú peniaze 
a naháňame sa za nimi. Namiesto toho, 
aby sme náš vymedzený čas premenili na 
lásku. Viera a láska nás privádzajú k ná-

deji. Sú to tri sestry a piliere nášho života.
„Pane, urob ma nástrojom tvojho 

pokoja. Tam, kde je nenávisť, daj nech 
prinášam lásku; tam, kde je urážka, 
nech prinášam odpustenie; tam, kde je 
pochybnosť, vieru; tam, kde je zúfalstvo, 
nádej; tam, kde je tma, svetlo; tam, kde 
je smútok, radosť. Takto sa modlieval  sv. 
František z Assisi. Takto by sme sa dnes 
mali modliť na Slovensku a  premieňať 
slová modlitby na skutky. Šíriť pokoj, 
prejavovať si lásku, odpúšťať, posilňovať 
vieru a prinášať nádej.

Ten Dávid, o ktorom hovorím sa v sku-
točnosti volá Edo. Má v sebe vieru, lásku 
aj nádej. A bude silnejší, ak mu pomôže-
me aj my. Našou modlitbou a prácou. Aj 
on mohol sedieť doma so svojou manžel-
kou a deťmi. Obetuje seba a svoj čas a po-
kúša sa zmeniť veci k lepšiemu. Nadáva-
jú mu a  hovoria, že to 
nedokáže. Dajme mu 
šancu a  pomôžme 
mu s krížom, ktorý si 
zobral na seba. Naša 
krajina potrebuje vie-
ru, lásku a  nádej 
viac ako rast 
HDP.

Nádej

» Ján Košturiak

Ponúkame prácu 
 
 

Ubytovanie a doprava hradené
 

 

 

0908 390 800
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GRILOVA KA A  NA STÔL?
WWW.CIMBALAK.SK

Špeká kyÚdená ba ová
slanina

Valašské gril
klobásky

Zolly
klobása

Údené
Bavorské
koleno

Alpská sušená
slanina

Be arské gril
klobásky
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ZIMNÉ ZÁHRADY * PRÍSTREŠKY * PRESKLIEVANIE TERÁS

www.CORTIZO
0915 439 240 * 0949 234 445 *
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PONÚKAME 
PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA: 

PODMIENKA: UKONČENÉ 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

0908 914 180
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Stavebná spoločnosť 
HOT BUILDING s.r.o.  
www.hotbuilding.sk

42

Montážne práce v Rakúsku 
a v Nemecku

PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO 
POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK. 
Realizujeme: 
presklenné fassády  I  odvetrané fasády
sendvičové fasády a haly
montáž okien a dverí  I  priemyselná izolácia
zámočnícke práce 
kovovýrobu

0910 134 567   I  office@hotbuilding.sk

MZDA: 
2000€/ MES. + PRÉMIE
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